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Bo umetna inteligenca ustvarila toliko
delovnih mest, kot jih bo odpravila?
Do največje

bo prišlo
v panogah
inteligence
da gre za ceno napredka, pa vendar
kot
po napovedih PwC ustvarila vsaj toliko delovnih mest,

delovnih mest
zaradi umetne
izgube
in transport; Gari Kasparov bi dejal,

proizvodnja
naj bi umetna

inteligenca

jih bo odpravila

Q

KLEMEN KONCILJA,

različnejšim

MIRAN

strokovnjakom,

znanstvenikom in tehničnim

VARGA
finance@finance.si

poklicem

ti dosegli
novih

Z razvojem

logij se krepijo potrebe
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proučevanju vpliva
tehnologij in

in

podjetij
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umetne
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in-

najrazličnejša
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čutil

bo

enakomerno, saj bodo posamezne

panoge, na

zdravstvo in

mer

pri-

izobra-

inteligence več pridobi-

le, medtem ko bodo druge

čutile

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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